ATA N.º 11/2013
--- Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, pelas dez horas, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu o Executivo Municipal para proceder à
reunião ordinária, estando presentes os seguintes membros: ------------------------------- Armando Luís Rodrigues Carneiro, Presidente da Câmara, Mário Luís Moreira
Murça, Vice-Presidente, Anselmo Antunes de Sousa, João Germano Mourato Leal
Pinto e Jorge António Lima Saraiva Vereadores. A ata foi secretariada por mim,
Belmira de Jesus Ramos Plácido Lopes. ------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente deu, início à reunião com o Período de Antes da Ordem do
Dia, em cumprimento do artigo 86.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ---------- O Senhor Presidente solicitou que fossem aditados à ordem de trabalhos os
seguintes assuntos: 1.º “Protocolo a celebrar entre o Município de Meda e
Medapharma e Nova Saúde”; 2.º “Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara que autorizou a transmissão da licença de exploração de Pedreira”; 3.º
“Emissão de certidão de compropriedade” e 4.º “Que todos os assuntos, da
presente reunião, fossem deliberados por minuta”. Todo o executivo concordou,
assim os assuntos foram aditados à ordem de trabalhos para deliberação. --------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SÓCIO CULTURAL. --------------------------SETOR ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 116 – ATA DA REUNIÃO DE 22 DE MAIO DE 2013. -----------------Presente à reunião, para aprovação, ata da reunião da Câmara Municipal,
realizada no dia 22 de maio de 2013, cuja leitura foi dispensada, em virtude da
mesma ter sido distribuída, previamente, a todos os membros do Executivo. -----Deliberado, por unanimidade aprovar a ata. --------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 117 – APOIO FINANCEIRO. ------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, ofício do Centro Cultural e Recreativo de
Meda a solicitar apoio financeiro no valor de €3.000,00, para apoio às atividades
do Centro Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade aprovar o apoio financeiro solicitado pelo Centro
Cultural e Recreativo, no valor de €3.000,00, para apoio às atividades dessa
instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------Mais é deliberado, por unanimidade conferir poderes ao Senhor Presidente da
Câmara para outorga do respetivo protocolo. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 118 – PROCESSO DISCIPLINAR DE EDUARDO JORGE RODRIGUES
CASTILHO. ----------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 20/2013, da Assessoria
Jurídica, referente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade aprovar a informação em epígrafe e proceder ao
desconto no vencimento do trabalhador o valor de €311,40. ----------------------------DELIBERAÇÃO N.º 119 – REGULAMENTO MUNICIPAL. ------------------------------------Presente à reunião, para aprovação final, o Regulamento do Centro Municipal de
Recolha Oficial de Animais de Companhia de Meda - CMROACM. ---------------------Deliberado, por unanimidade aprovar o texto final do Regulamento do Centro
Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Meda - CMROACM e
remeter o documento para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. -----SETOR FINANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------CONTABILIDADE E FINANÇAS. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 120 – LIBERTAÇÃO DE CATIVOS. ----------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 13/2013 sobre libertação de
cativos a favor da empresa PACT – Prod. Análises e Controle de Tráfego, Lda no
valor de €1.795,18. ----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de cativos no valor de €1.795,18,
e proceder ao seu pagamento à empresa PACT – Prod. Análises e Controle de
Tráfego, Lda, conforme informação dos serviços. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 121 – 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO. ------------------------------Presente à reunião, para ratificação, o despacho do Senhor Presidente da
Câmara de aprovação da 3.ª alteração orçamental no valor de €131.675,00
(cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco euros).----------------------------Deliberado, por maioria ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
aprovação da 3.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s no valor de €131.675,00 (cento

e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco euros). Absteve-se o Senhor
Vereador, João Mourato. ---------------------------------------------------------------------------SERVIÇO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 122 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS DE 2012. ------------------------Presente à reunião, a Informação n.º 27/2013, para apreciação e votação da
prestação de contas consolidada do exercício de 2012. -----------------------------------Deliberado, por unanimidade aprovar a consolidação de contas do exercício de
2012, conforme informação dos serviços e remeter as mesmas para apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, relativo
ao dia 11 de junho de 2013. -----------------------------------------------------------------------O qual apresentava um saldo global no valor de um milhão, trezentos e quarenta e
oito mil, oitenta e um euros e setenta e nove cêntimos (€1.348.081,79),
correspondendo a Operações Orçamentais, um milhão, quarenta e três mil,
quatrocentos e oitenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos (€1.043.489,52) e
a Operações não Orçamentais, trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa e dois
euros e vinte e sete cêntimos (€304.592,27). --------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 123 – REGENERAÇÃO URBANA – CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS
VERDES NA AV. 25 DE ABRIL - MEDA. ----------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 156/DOM, sobre a liberação
de 60/% da garantia bancária prestada para a execução da obra em epígrafe,
para cumprimento do disposto no artigo 3º do decreto-lei 190/2012, de 22 de
agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a liberação parcial da garantia bancária, da
obra em epígrafe, nos termos do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto,
conforme informação dos serviços. ---------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO Nº 124

– SEGURANÇA RODOVIÁRIA – INSTALAÇÃO E

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE VELOCIDADE NA AV.ª
GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - MEDA. -------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 157/DOM, sobre a libertação
de garantia bancária e liquidação de cativos, da obra em epígrafe. -------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e cativos
da obra em epígrafe conforme informação dos serviços. ----------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 125 – BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO RURAL
AVELOSO-CHÃOS-PAIPENELA. --------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, auto de medição – 5ª situação de trabalhos
normais no valor de € 21.533,14, da obra em epígrafe. -----------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o auto de medição n.º 5, no valor de
€21.533,14 e proceder ao seu pagamento ao empreiteiro João Tomé Saraiva,
Sociedade de Construções, Lda. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 126 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM LONGROIVA. ------------------Presente à reunião, para ratificação, proposta de Aquisição de Terrenos em
Longroiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara
que aprovou a aquisição de dois terrenos rústicos, artigos n.º 677.º e 679.º, sitos
na freguesia de Longroiva, ao Senhor Francisco Pessanha de Azevedo Crespo, pelo
valor de € 14.823,08, conforme proposta. -----------------------------------------------------ADITAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 127 – PROPOSTA DE PARCERIA NO ÂMBITO DA SAÚDE. ---------Presente à reunião, para apreciação e aprovação, ofício da empresa
Medapharma e Nova Saúde, propondo a celebração de uma parceria com o
Município, no âmbito da Saúde da população do concelho. -----------------------------Deliberado, por unanimidade aprovar a parceria apresentada pela empresa supraidentificada no âmbito da Saúde da população do Concelho, sendo os serviços
propostos realizados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013. Mais
é deliberado, por unanimidade conferir os poderes necessários ao Senhor
Presidente da Câmara para celebrar o respetivo protocolo. -------------------------------

DELIBERAÇÃO N.º 128 – TRANSMISSÃO DA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE
PEDREIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para ratificação, despacho do Senhor Presidente da Câmara
que autorizou a transmissão da licença de exploração de pedreira. -------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara
que autorizou a transmissão da licença de exploração de pedreira, conforme
requerimento. -----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 129 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguinte pedido de emissão
de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico com o
artigo matricial n.º 338, da freguesia do Poço do Canto, requerente – Arménio
António Freitas Catarino. --------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer favorável à constituição
de compropriedade, conforme informação dos serviços. ----------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 130 – APROVAÇÃO EM MINUTA DAS DELIBERAÇÕES QUE
ANTECEDEM. ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar, por unanimidade, e em minuta e para efeitos imediatos, as deliberações
que antecedem, nos termos e para cumprimento do que dispõe o n.º 3 e 4 do
artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas, da qual foi lavrada a presente ata que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada, por todos os intervenientes. --___________________________________________________________________
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